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CANON EOS R3 - Aparat
Bezlusterkowy PRZEDSPRZEDAŻ
Dostępność

Na zamówienie

Producent

Canon

Opis produktu
CANON EOS R3 - Aparat Bezlusterkowy
Uchwyć dynamiczny ruch w sposób, który dotąd wydawał się niemożliwy. EOS R3 to nowy, zaawansowany, szybki aparat
bezlusterkowy, który rozpoczyna nową erę profesjonalnego fotografowania i filmowania sportowego – już wkrótce w
sprzedaży.

Ogromna szybkość
Nadchodzi EOS R3. Pierwszy aparat EOS wyposażony w całkowicie nową matrycę typu stacked CMOS BSI, opracowaną przez
firmę Canon, a działającą w parze z mocnym procesorem obrazu DIGIC X. Wyobraź sobie zupełnie nowy wymiar
fotografowania i filmowania dynamicznych wydarzeń. Podczas korzystania z migawki elektronicznej można fotografować z
szybkością 30 kl./s – z pełną obsługą śledzenia AF/AE i przy minimalnych zniekształceniach obrazu.

Kontrola nad ruchem
Udoskonalona regulacja ostrości w modelu EOS R3 umożliwia precyzyjne śledzenie i ustawianie ostrości podczas
dynamicznych wydarzeń. Technologia Dual Pixel CMOS AF nowej generacji pozwala niezawodnie śledzić obiekty nawet w
przypadku zapisu 30 kl./s. Firma Canon z radością wprowadza do modelu EOS R3 nowy element obsługiwany przez
mechanizm AF z funkcją podążania za obiektem.

Niesamowita szybkość reakcji
Przedstawiamy przełomowy system AF firmy Canon fotografom nowej generacji. Ten system sterowania AF został
zaprojektowany od podstaw z myślą o XXI wieku. Wyobraź sobie możliwość wybierania i przesuwania punktu AF poprzez
spoglądanie w określony punkt wizjera aparatu EOS R3. Dzięki funkcji Eye Control AF firmy Canon można uzyskać
niezrównaną kontrolę nad autofokusem. Korpus aparatu EOS R3, zaprojektowany z inspiracji modelami z serii EOS-1D,
umożliwia niezwykle intuicyjną obsługę w najbardziej wymagających zastosowaniach profesjonalnych.
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Stworzony dla profesjonalistów
Dzięki typowej dla serii EOS-1D odporności na pył i wodę model EOS R3 cechuje się profesjonalnym poziomem odporności na
czynniki pogodowe i może pracować w bardzo trudnych warunkach, na które regularnie narażeni są profesjonalni
fotografowie. Ma on także zintegrowany uchwyt, który zyskał popularność i zaufanie wśród użytkowników aparatów z serii
EOS-1D.

Zaawansowane możliwości połączeń
Model EOS R3 jest w pełni zgodny z nową aplikacją Mobile File Transfer na smartfony, która zapewnia nowy sposób
przesyłania obrazów poza studiem.

System nowej generacji
Dzięki zastosowaniu mocowania RF aparat EOS R3 zapewnia dostęp do nowych możliwości, niespotykanych parametrów
optycznych i niezrównanej wydajności autofokusa.
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